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ओब्ददहा ब्जथं कुठं जाई 
ततथं एक मिगरऩक्षी त्माच्मा 
भागे-भागे जाई. जेव्हा तो 
भेणफत्तीच्मा दकुानात गेरा 
तेव्हा मिगर त्माच्मा भागे 
यस्ताबय होता. जेव्हा तो 
दकुानाच्मा फाहेय आरा तेव्हा 
मिगर त्माची लाट ऩहात होता.  



जेव्हा तो ताजे भािे 
घेण्मािाठी फाजायात गेरा तेव्हा 
मिगंर उद्मा भायत त्माच्मा 
भागे आरा.  



आणण यात्री जेव्हा तो 
झोऩण्मािाठी अंथरुणालय ऩड ेतेव्हा 
मिगर णिडकीभध्मे ददिे. 
हलेिाठी जी चचभणी केरेरी होती 
त्मालय फिरेरा अिे. नॅनटक्ट 
फेटालय जेलढे मिगर होते 
त्मांच्मातरा हा एक ओब्ददहा ब्जथे 
जाई ततथं का जात होता? 



ऩदहलमांदा जेव्हा तो 
ओब्ददहाच्मा भागे गेरा तेव्हा 
उफदाय कऩड ेघारनू िगऱेजण 
नटूनथटून मभदटगंिाठी जात होते. 
स्टायफक कुटंुफ मभयलणुकीिायिे 
एका ओऱीत जात होते. िगळ्मात 
ऩढेु आई आण लडीर होते. त्मानंतय 
भोिेि आणण एजा, येफेका आणण 
ओब्ददहा आणण येचरे चारत होते. 
त्मांच्मा िगळ्मांच्मा भागे मिगर 
उड्मा भायत होता. जिा की तो ही 
मभदटगंभध्मे बाग घेण्मािाठी जात 
होता.  



“तुझा एक मभत्र आहे, ओब्ददहा,” लडीर 
म्हणारे. जेव्हा मभदटगं हाउिच्मा गेटलय त्मांनी 
भागे लऱून ऩादहरे.  

“ओब्ददहाचा एक मभत्र आहे,” भोिेि 
म्हणारा. 

“तुझ्मा मभत्रारा िांग की मभदटगंिाठी आत 
मे,” एज़ा म्हणारी. 

यैचरेने त्मार चचडलरं नाही. त्माने 
ओब्ददहाचा हात ऩकडरा. ऩण त्मारा कोणाचा 
हात धयामचा नव्हता. त्माने एक दगड उचररा 
आणण ऩक्ष्मारा भायरा. नेभ रागरा नाही. 
मिगर उडून दयू गेरा आणण गामफ झारा.ऩण 
जेव्हा मभदटगं िंऩरी आणण िगऱे फाहेय आरे 
तेव्हा ऩक्षी ततथंच ददिरा.तो त्माची लाट ऩहात 
होता. 



काही ददलिानंतय ओब्ददहारा घयाच्मा 
फाहेय जालू लाटत नव्हतं.  

नाष्ट्माच्मा लेऱी लडडरांनी वलचायरे, 
“ओब्ददहा तुझा मभत्र किा आहे?” 

“कोणता मभत्र? ओब्ददहाने वलचायरे. 
त्माच्मा तोंडात बे्रड आणण जॅभचा घाि 
होता. 

“तुझा आऩरा मिगर!” एज़ा म्हणारी. 
रयफेका हिू रागरी.  

“तो ऩक्षी भाझा मभत्र नाही.” ओब्ददहा 
ओयडून म्हणारा. 

 आईने फोट ऩुढे कयत म्हटरं, “लाईट 
लाटून घेलू नकोि, ओब्ददहा,” ती म्हणारी. 
“भाझ्मा भनात एक चांगरी गोष्टट आरी 
की देलाच्मा  एका  प्राण्मारा तू 
आलडतोि.” 

“ऩण भरा तो आलडत नाही,” ओब्ददहा 
म्हणारा. “मिगर दिुऱ्मा रोकांच्मा भागे 
तय इकडतेतकड ेजात नाही.” 



नाष्टटाझालमानंतय रगेचच फपफ  ऩडू रागरा. दऩुायी आईने ओब्ददहाच्मा 
गळ्मात रोकयीचा स्कापफ  घातरा. त्मारा थोड ेऩैिे आणण एक वऩळली ददरी 
आणण ऩीठ आणण्मािाठी जेकफच्मा चगयणीत ऩाठलरे.  

ऩक्षी कुठे ददित नव्हता. “कदाचचत त्मारा फपफ  आलडत निेर.” 
जेकफच्मा चगयणीत जात अितांना तो म्हणारा. “कदाचचत तो उडून 
भेनरैंडरा गेरा अिेर. ऩक्षी त्माच्माभागे मेत नाही हे फघून तो िळु 
झारा,इतका िळु झारा की जेकफच्मा चगयणीऩमतं जातांना त्माने फुटांनी 
फदकािायख्मा ऩामाच्मा िणुा केलमा हे त्माच्मा रक्षात आरंच नाही.. 

 चगयणीलालमाने त्माच्मा वऩळलीत ऩीठ बरून  
ददरे आणण ओब्ददहाने त्मारा ऩैिे ददरे जे त्मारा  
आईने ददरे होते, ने ते त्माने णिवमातून काढून ददरे.  

“हे ठेल, भुरा,” एक ऩेनी देत  
जेकफ स्रेड म्हणारा,  
“आणण ते णिळातून ऩडू देलू नको.” 



घयी मेतांना ओब्ददहाने एका 
जागी फपाफलय घियण्माचा प्रमत्न 
केरा, ऩण तो घियरा आणण तो 
उरटा ऩडरा. त्माची टोऩी उडारी 
आणण त्माच्मा कानात आणण फुटात 
फपफ  गेरा. त्माचा कोट ओरा झारा, 
वऩठाची वऩळली ऩण ओरी झारी. 
त्माच्मा गुडघे दिुामरा रागरे. 
त्माचे ऩैिे फपाफत ऩडरे. तो डोंगयालय 
एकटाच होता. काऩत-कण्हत तो उबा 
यादहरा. रंगडत रंगडत तो घयाकड े
तनघारा. 

ऑयेंज स्रीटलय जलऱजलऱ 
प्रत्मेक घयाच्मा छतालय मिगर 
फिरेरे होते. ऩण त्मारा तो मिगर 
ददिरा नाही, जो त्माच्मा भागे मेत 
होता. िगळ्मा ऩक्ष्मांची तोंड ं
दिुयीकड ेहोते आणण कोणीच 
त्माच्माकड ेफघत नव्हते.  



ओरं ऩीठ फघनू आई नायाज 
झारी. आईने अंघोऱीिाठी त्मारा 
गयभ ऩाणी ददरं आणण 
घारण्मािाठी कोयड ेकऩड ेददरे. 
आणण िाण्मानंतय एक गयभ गयभ 
ऩेम ददरे. ज्माची चल िूऩ ियाफ 
होती. भग आईने वलचायरं, “तुझा 
गुडघा अजून दिुतो का?” 

 “थोड ंफयं लाटत आहे,” ओब्ददहा 
वलचाय कयत होता की जय ऩिेै 
हयललमाचं दुुःि थोड ंकभी झारं 
अितं तय फयं झारं अितं. 



“भग झोऩ.” 
ओब्ददहाने प्राथफना केरी आणण 

जळी आई िोरीच्मा फाहेय गेरी, 
जिा तो अंथरुणालरून हऱूच उठरा 
आणण णिडकीजलऱ आरा. मिगर 
णिडकीच्मा फाहेय ददित नव्हता. तो 
अंथरुणालय झोऩरा आणण वलचाय 
करू रागरा की तो ऩक्षी कुठे गेरा. 

ऩढुच्मा ददलळी आणी त्माच्माही 
ऩढुच्मा ददलळी आणण त्मानंतय 
ककतीतयी ददलि त्मारा घयाच्मा 
फाहेय त्मा ऩक्ष्माने त्माचा ऩाठराग 
केरा नाही. योज यात्री ओब्ददहा 
णिडकीच्मा फाहेय फघत अिे ऩण 
मिगर ऩयत आरा नाही.  



भग एक ददलि तो ऩक्षी त्मारा गोदीजलऱ 
ददिरा. ततथ ंिभुद्री ककनाऱ्मालय भािे 
ऩकडणाऱ्मा एका नालेजलऱ अनेक मिगर ऩक्षी 
होते. तो त्मा ऩक्ष्मांफयोफय होता. ऩण काहीतयी 
गडफड होती. एक जुना-गंजरेरा भािे 
ऩकडण्माचा आकडा त्माच्मा चोचीत होता.   

“जेव्हा तू भािे ऩकडण्माच्मा जाळ्मातून 
भािे चोयतात तेव्हा अिेच होते. तुरा अिंच 
ऩादहजे.” ओब्ददहा म्हणारा आणण ततथनू 
तनघारा. 

तो काफरस्टोन यस्त्मालयच्मा एका 
रोहायाच्मा दकुानाजलऱ गेरा तेव्हा त्माने 
ऩादहरे की मिगर त्माच्मा भागे-भागे मेत होता.  

ओब्ददहा थांफरा.ऩक्षीऩण थांफरा.त्माच्मा 
चोचते अडकरेरा भाळाचा आकडा हलेत हरत 
होता.  

“जय तू ळांत यादहरा तय भी तुझ्मा चोचतेून 
अडकरेरा आकडा काढण्माचा प्रमत्न कयेन.” 

मिगर ब्स्थय उबा यादहरा. 
“भी तुरा दिुाऩत कयणाय नाही” ओब्ददहा 

म्हणारा. 



ऩक्ष्मारा  त्माने त्माच्मा  
जलऱ अगदी जलऱ मेल ूददरं.एका 
क्षणात भाळाचा आकडा 
ओब्ददहाच्मा हातात होता. ....... 



......आणण मिगर हऱू-हऱू 
आलाज काढत, आकाळात गोर-गोर 
उडत होता.तो राईटहाउि कड े
उडत गेरा. ओब्ददहा त्माच्माकड े
ददिेनािा होईऩमफत फघत यादहरा. 
भग गंजरेरा आकडा त्माने पेकून 
ददरा आणण घयी तनघनू आरा. 



जिा त्माने घयात प्रलेळ केरा 
तेव्हा तंदयू भध्मे बाजणाऱ्मा ऩालाचा  
िुंगंध आरा. स्लमंऩाक घयात आई 
आणण यैचरे तंदयू भधनू ऩाल काढत 
होते.आईने ताजा, गयभ ऩालाचा 
तुकडा काऩनू त्मारा ददरा आणण 
त्माच्मालय रोणी रालरे. एका 
स्टुरालय फिनू तो ऩाल िाऊ 
रागरा आणण िाता िाता त्माने 
िांचगतरे की ऩक्ष्माच ेकाम झारे ते.  

“चांगरं आहे,” यैचरे म्हणारा. 
“तो फदूु्ध ऩक्षी तुरा ददिणाय नाही 
आता.” 

“हो,” ओब्ददहा म्हणारा, “भराही 
लाटतं आता तो ददिणाय नाही.” 



यात्री झोऩेचा लेऱी आईने त्मारा 
अथंरूणालय झोऩलरं आणण ती 
णिडकीजलऱ गेरी, “ओब्ददहा “ती 
म्हणारी, “हे फघ” 

तो अथंरूणालरून उडी भारून फाहेय 
आरा. “हा तुझा मिगर आहे का?” 

 स्लच्छ तनळ्मा आकाळात 
लाऱ्माच्मा ददळेने तोंड करून एक मिगर 
चचभणीलय फिरा होता. 

 “हा तोच आहे,” ओब्ददहा म्हणारा. 
“आई तो काऩतो आहे.”  

“त्माचे ऩंि त्मारा गयभ ठेलतात. 
ऩण तुरा ऩंि नाहीत, ओब्ददहा. तुरा 
थंडी लाजण्माच्मा आधी तू आऩलमा 
अथंरुणालय जा.” 

ओब्ददहा भग ऩटकन ऩांघरुणात 
मळयरा.आणण आईने त्माची ऩाऩी घेत 
त्मारा ळुब यात्र म्हटरे. 



जोयदाय, थंड लायं लाहत होतं. 
ओब्ददहा दरुईत आयाभात झोऩरा. 

“आई...” 
“हो,ओब्ददहा.” 
“तो मिगर भाझा मभत्र आहे.” 
“भी िुळ आहे, ओब्ददहा, ळबु 

यात्र.” 
“आणण आई...” 
दयलाज्माजलऱ गेरेरी आई 

लऱरी. ततच्मा हातात ऩकडरेरी 
भेणफत्ती वलझ ूरागरी आणण ळलेटी 
वलझरी. “फोर, ओब्ददहा,” ती  
म्हणारी. 

“भी त्मारा भदत केरी म्हणून 
भी त्माचा मभत्र आहे.” 


